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Grote ramen in een klaslokaal zijn fijn. 
Het geeft veel licht en de leerlingen kunnen 
af en toe naar buiten kijken. Totdat de zon 
doorbreekt en het lokaal in schijnt. Het digibord 
vervaagt, het wordt warm in de klas en de 
concentratie ebt weg. Werkplekzonwering 
van Lumadesq rekent af met dit probleem.

Altijd naar buiten kijken
Klassieke buitenzonwering houdt de warmte een beetje tegen, 
maar belemmert het zicht naar buiten. Met werkplekzonwering van 
Lumadesq blijft het beeldscherm goed zichtbaar en de temperatuur 
in het klaslokaal aangenaam. Er is altijd voldoende daglicht om 
prettig te kunnen werken en… je kunt gewoon naar buiten kijken.

Aangenaam klimaat om in te leren
Een warm klaslokaal maakt slaperig, vermindert de concentratie en 
dus de prestaties. Werkplekzonwering van Lumadesq kan het lokaal 7-8 
graden koeler maken. De zonwering is zo ontwikkeld dat deze het meeste 
zonlicht afketst. Hierdoor wordt het licht niet geabsorbeerd en blijft de 
warmte buiten. In de winter kan de warmte niet door het raam verdwijnen 
wanneer de zonwering naar beneden is. Dat bespaart stookkosten.

Het klaslokaal wordt door onze zonwering geen donkere of sombere 
plek. Gelukkig belemmert de zonwering het openen van de ramen niet. 
Hierdoor kan er gewoon worden geventileerd en is er altijd voldoende 
frisse lucht in het lokaal.

Besparen op onderhoudskosten
Werkplekzonwering van Lumadesq heeft een dusdanige kwaliteit 
dat onderhoud overbodig is. Slijten doet onze zonwering niet 
waardoor deze bijzonder lang mee gaat. Lumadesq is een 
investering die veel geld bespaart op onderhoudskosten.

De binnenzonwering monteren we meestal schroefloos op 
de kozijnen of werken het mechaniek onzichtbaar weg in het 
systeemplafond. We kunnen de zonwering in voorkomende 
gevallen eenvoudig demonteren, maar dat is pas nodig bij 
vervanging of een eventuele reparatie. Door de montage aan 
de binnenzijde van de glas behoort slijtage als gevolg van regen, 
wind en vandalisme definitief tot het verleden.

Passend in ieder interieur
Het scherm van onze werkplekzonwering is leverbaar in 
verschillende, neutrale kleuren. De behuizing van de zonwering 
is leverbaar en in de ralkleur van de kozijnen. Daarmee past onze 
binnenzonwering in iedere huisstijl. De zonwering is per raam 
bedienbaar. Electrische bediening is een optie.

Schroefloze montage
Werkplekzonwering van Lumadesq monteren we stevig en 
schroefloos vast op kunststof- en aluminiumkozijnen. Desgewenst 
kunnen wij de behuizing van het mechanische gedeelte onzichtbaar 
wegwerken in het systeemplafond. 



Lumadesq textiel collectie met neutrale kleuren

     Transparant
Werkplekzonwering van Lumadesq is transparant. Leerkrachten 
en leerlingen kunnen altijd naar buiten kijken. Van buiten naar 
binnen kijken is niet mogelijk. Onze zonwering kunnen we ook 
leveren met verduisterend doek of in een op maat gemaakte 
combinatie van de twee.

         Duurzaam
Op verschillende manieren is werkplekzonwering van Lumadesq 
duurzaam: het gaat lang mee, is onderhoudsvrij en door de 
isolerende werking vermindert het energieverbruik.

       Koeler in de zomer
De buitenkant van de zonwering weerkaatst het zonlicht waar-
door de warmte niet door het gebouw wordt geabsorbeerd 
en dus buiten blijft. Dat scheelt al gauw 7 tot 8 °C op de binnen-
temperatuur. 

      Warmer in de winter
De warmte van de centrale verwarming blijft binnen, omdat de 
zonwering voorkomt dat de warme lucht via het raam verdwijnt. 
Afhankelijk van hoe het schoolgebouw verder is geïsoleerd, 
bespaart dit aanzienlijk op energiekosten. 

         Ideaal licht
Arbowetgeving adviseert voor het werken achter een beeld-
scherm een lichthoeveelheid van 600 tot 800 lux. Dat is 3 
procent van de hoeveelheid licht die zonnestralen geven. 
Zonder zonwering komt achter glas 20.000 lux aan zonlicht 
binnen. Werkplekzonwering van Lumadesq reduceert deze 
hoeveelheid tot 800 lux. 

       Service en garantie
Werkplekzonwering van Lumadesq is in principe onverwoest-
baar. Mocht er onverhoopt toch iets kapot gaan, dan komen we 
langs voor reparatie. Op die service kunt u altijd rekenen. De 
fabrieksgarantie bedraagt 5 jaar.



Altijd  kunnen lezen op het Digibord 

Voor een ideaal klimaat om in te leren

Ideaal voor ruimtes met mobile devices



 ‘Een prettig klimaat

  en goed zicht op de

  schermen houdt leerlingen

  geconcentreerd.’

  Docent basisschool



Wilt u onze zonwering ‘live’ ervaren, wij laten het u graag zien

030 711 56 80



LUMADESQ  Uitzicht op comfort

Veluwehaven 23

3433 PW  Nieuwegein

The Netherlands

T. 030 711 56 80

comfort@lumadesq.nl 

www.lumadesq.nl
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